
ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО”  
Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  
Број:  3521/2019 
Дана: 24.05.2019.  
 
 
 На основу члана 108.  Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда  број  
3520/2019 од  24.05.2019. године директор ЈКП „Чистоћа и зеленило“доноси                                               
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  –  
СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ -  ЈН БР.: Д – 13/2019  

  
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Пољопривредно газдинство Попадић Гордана 
Петроварадин, понуда број 3401/2019 од 21.05.2019. године; 
 

 
Образложење  

 
Наручилац ЈКП „Чистоћа и зеленило” Суботица спровео је јавну набавку добара 

мале вредности – Сезонско цвеће, чија је процењена вредност 4.000.000,00 динара,  која је 
покренута Одлуком о покретању 07.05.2019. године број 3069/2019 коју је донео  директор. 
Средства за реализацију ове набавке су предвиђена Планом јавних набавки за 2019. годину 
на конту 51105.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Биљке – 03451000 
 

 Истовремено са доношењем наведене Одлуке именовао је комисију за спровођење 
јавне набавке у саставу:  
- Нада Симић - дипл. прав. - члан                       -  Татјана Томић - дипл.прав. - заменик 
члана 
- Дејан Петрић - виша педаг .- члан                       -  Предраг Поповић - ср.упр. - заменик 
члана 
- Маја Бањеглав - дипл.инж.пејз.арх.- члан     - Изабела Хечко Собоња - инж.хорт.- зам. 
члана  
 

Рок за достављање понуда био је закључно са 21.05.2019. до 12,00 часова.  
У наведеном року наручилац је примио 1 (једну) понуду, а после истека тог рока ни једну. 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 21.05.2019. године са почетком у 12,30 

часова а окончан је 21.05.2019. године у 12,42 часова.  
 



Неблаговремених понуда није било. 
 
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:  

Број под 
којим је понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 
пријема 

Сат 
 

3401/2019 
Пољопривредно газдинство  

Попадић Гордана Петроварадин 
21.05.2019. 10,48 

 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена понуђача.  

 
Прихватљивa понудa je:  
Понуда понуђача Пољопривредно газдинство Попадић Гордана Петроварадин, чија 

вредност износи 3.995.200,00 динара без ПДВ-а, односно 4.314.816,00 динара са ПДВ-ом, 
оцењена је као благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 
Комисија је применом најниже понуђене цене рангирала прихватљиве понуде на 

следећи начин: 
 

Ред. 
Бр. 

Назив и место понуђача Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

1 

Пољопривредно газдинство  

Попадић Гордана Петроварадин 3.995.200,00 4.314.816,00 

 
Комисија је предложила директору да као најповољнију понуду изабере понуду 

понуђача Пољопривредно газдинство Попадић Гордана Петроварадин, чија вредност 
износи 3.995.200,00 динара без ПДВ-а, односно 4.314.816,00 динара са ПДВ-ом. 

   
Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели 

уговора којом је уговор о јавној набавци за набавку добара Сезонско цвеће, додељен 
понуђачу Пољопривредно газдинство Попадић Гордана Петроварадин, понуда број 
3401/2019 од 21.05.2019. године. 
 
 

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца у року од 3 
(три) дана од дана њеног доношења.  
 
 
 Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана 
од дана објављивања на Порталу јавних набавки.  
 
                   Директор   
 



       ________________________________ 
            Слободан Милошев, маст.екон. 
 


